
Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, 

kterou se zrušuje 

  

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu, 

 

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění „Obecně závazná vyhláška č. 2/2001, 

kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem 

 (o odpadech)“, 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při držení 

psů a zákazu volného pobíhání psů, 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterou se vyhlašují závazné 

části Územního plánu sídelního útvaru Rybí ve znění změny č. 3, 

 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Rybí ve 

znění změny č. 1, 

 

Obecně závazná vyhláška č 1/1997 o regulativech územního rozvoje obce Rybí 

 

 

Zastupitelstvo obce Rybí se na svém 6. zasedání dne 25.9.2019, usnesením č. 

82/6/2019 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění změn a doplňků, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
 

 

Čl. 1 

Zrušuje se: 

• Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o nočním klidu, 

• Obecně závazná vyhláška č. 2/2007, kterou se mění „Obecně závazná vyhláška č. 

2/2001, kterou se stanovuje systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním 

odpadem (o odpadech)“, 

• č. 1/2004 o zabezpečení veřejného pořádku a čistoty při držení psů a zákazu volného 

pobíhání psů, 

• č. 1/2006 ze dne 3. dubna 2006, kterou se vyhlašují závazné části Územního plánu 

sídelního útvaru Rybí ve znění změny č. 3, 

• č. 1/2003 o závazných částech Územního plánu obce Rybí ve znění změny č. 1, 

• č 1/1997 o regulativech územního rozvoje obce Rybí 
 

Čl. 2 

Účinnost 

 Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem patnáctým dnem pod dni 

vyhlášení . 

 

   

 ……………. ……………… 

 Petr Skalka Marie Janečková 

                   místostarosta starosta 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 3.10.2019 

Sejmuto z úřední desky dne: 


